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بررسی میزان ایمنیزایی واکسن دوگانه زنده نيوکاسل ( )La-Sotaو برونش تي
عفونی ( )H-120ساخت و تولید موسسه رازی
1

شه ني مسعودي ،*1محمد مجيد ابراهيمي ،1شهال شاهسوندي

 -1استادیار بخش تحقیق و تولید واکسن های ویروسی طیور ،موسسه تحقيقات واکسن و سرمسازی رازی ،سازمان تحقيقات،
آموزش و ترويج کشاورزی ،کرج ،ايران
تاریخ دریافت 52 :اردیبهشت 4931

تاریخ پذیرش 15 :تیر 4931

چکيده :بيماريهاي نيوکاسل و برونش تي عفوني عامل خسارت اقتصادي قابل توجهي به صنعت مرغداری هس .دنت ود نيا لرتنک

  

بيماري مهم طيور شامل رعا تي موارد ايمني يز ستي و واکسیناسیون ا .تس هدف از ا ني تح هناگود نسکاو يشخبرثا يبايزرا قيق      

زنده نيوکاسل (سويه سال وتا)  +برونش تي عفوني (سويه  )H-120در مقايسه با واکسنهاي تک گانه آنها در جوجهها اي گوش يت

تجاري ا .تس تعداد  005قطعه جوجه گوشتي تجاري به چهار گروه شامل سه گروه تحت آزمايش  150قطعه اي و هورگ کي    50

قطعه اي (شاهد) تقسيم شدند .گروه Aواکسنهاي تک گانه نيوکاسل سويه سال وتا و برونش تي عفوني يوس ههه ،H-120جوجهههها ای

گروه  Bواکسن دو گانه نيوکاسل (سويه سال وتا)  +برونش تي عفوني (سويه  )H-120و گروه  Dواکسن دوگانه تجاري را دريافت

شها ای
كردند .م زي ان آنتي بادي عليه ویروسهای نیوکاسل و برونشیت عفونی در جوجههاي واكسينا يس ون شده به ترتیب با یامزآ  شش شش
یسازی سرم ( )SNروي نمونههاي سرم اخذ ش  نيعم ينامز لصاوف رد هد ا يزر ا دش يب .............
ممانعت از هماگلوتیناسیون ( )HIو خنث 

پرندگان گروههاي Aو  Bآنتي بادي اختصاصي عليه هر دو ويروس را در سطح قابل قبول نشان دادند .تفاوت معن رايع رد يراد ي   

آنتي بادي ب ني واکسنهاي تک گانه و دو گانه موسسه را يز و ن زي واكسن دوگانه تجاري ديده نشد .در ميانگ ني وزن و مصرف دان
ب ني گروههاي تیمار و کنترل تفاوت معني داري ديده نشد .واکسن دو گانه نيوکاسل (سويه السوتا)  +برونش تي

عف هيوس( ينو    H-

 )120تولید شده در موسسه را يز مي تواند سطوح با يال آنتي بادي اختصاصی عليه ا ني ويروسها را با يک بار تجو زي ا جي اد نمايد.

کلمات کليدي :برونش تي عفوني طيور ،نيوکاسل ،واکسن دوگانه ،توانمندي
٭ نویسنده مسئول :شهین مسعودی

آدرس :بخش تحقیق و تولید واکسن های ویروسی طیور ،موسسه تح قيق ات واکسن و سرمسازی رازی ،سازمان تح قيق ات ،آموزش و ترويج کشاورزی ،کرج،

ايران .تلفن 026 - 83 345700 - 46 :نمابر026 – 4552194 3 :
پست الکترونیک s.masoudi@rvsri.ac.ir :
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مقدمه
دو بيما لساكوين ير رب و و ينوفع تيشن

         

زا رويط

      

بيمار ييي هااي مهم   در ص لماع و هدوب يرادغرم تعن

مسري ما يك ان ا تس

هستند .بیما یرسم رایسب و داح تنوفع لساکوین یر      
پرن سارس رد یشحو و یلها ناگد ر هج ا  ن ا هک تس    

    

توسط ويروس نيوكاسل ایجاد میییش .دو ما اهی عونتم ت
سویههای ویروس عامل این بیماری ببس

با یغتم تاجرد  ر م  ییییی ییییش .دو رامیب لماع سوریو ی هب         
خانواده پارامیکسوو ریو هک دراد قلعت هدیری و سسسسسسسسس های
    6ژن در

راستای  3′-NP-P-M-F-HN-L- 5′تش تسا هدش لیک   
ک رپ ه و یئت ننننن ها تخاس ی ا یر       ،Lگل رپ وكي و نييت      ،HN
گل كي وپروتئ ني  ،Fو پروتئینهای  NP ،Mو  Pرا رمزدهی
میکنن .د نيئتورپ ود     HNو  Fدر سا يال ود نامتخ هه هههاي
چربي پوشينه قرار دارند (  17و  .) 19پلي پپت دي  Fاز شيپ
ا ني يپ شساز به شكسته ش ب ند هه هههو يزنآ هليس مم ممم

های سلولی توانا  يارب سوريو يي ا نابزيم رد راشتن و    
گرايش بافتي را مش م صخ ييييي كن  د ((  .) 20اول دخر نی اد   
بیماری نیوکاسل از ماکیان منطقه جاوه اندونزی در سال
  

پرن  لحاوس ناگد اط رررررر ررراف ش لساکوین ره ا ناتسلگن       
مشاهده شد (  .) 17با تو رد یرادغرم تعنص هعس

لاس    

 0331و ورود نژادها ا هب یجراخ ی ی یرامیب ،نار                
نیوکاسل در بین آنها پدیدار شده و در م یهاتوک تد   
در سرا ی شرتسگ ناریا رس ا .تف

یرامیب سوریو   

یش  مونژ .دو ا ااا ای سوریو ن    
و در سیتو م ریثکت مسالپ یییییی ی
هزادنا       72/6

کیل  زاب و ا یلصا نیئتورپ هس هک تس                       شا لم    
گلیک رپو و نیئت     ،Sگلیک رپو و  سکیرتام نیئت یا

      ،Mو

چهارم ( )Eعنوان عامل تشکیل دهنده پوش سوریو ش
شناخته شده ا تس

(  .) 25تفاوتهای آنتیژنی زیادی بین

یوس هه هها نوفع تیشنورب سوریو ی ی و دراد دوجو         
سروتیپهای زیادی از آن شناسایی شدهان  د (( 21و .) 18
اولین مورد ابتال جوجهها ینوفع تیشنورب یرامیب هب       
مربوط به سال

 1930در آمریکا و تسا 

 سپ از نآ زا   

تمام نقاط جهان به کرات گزارش ش .د رد یرامیب نیا

ساز  F0در نتی رپ شرب هج و م هتخاس كيتيلوئت ييييييييييي ش .دو

 1926گزا  شر ش رد .د مه رخاوا ا رد یرامیب لاس ن         

ميشود .ویروس عامل ،چندشکلی و دارای پوشش بوده

نوکلئوکپسید داخلی  Nرا رمزده م ی یی یییکن .د نیئتورپ   

 RNAدار ت تشر ک ههه ههای پوششششدار با و یفنم تیبطق     

حسا تيس

و توسط كي

       

كوروناويروس ا جي اد

مولکول خطی  RNAبا هب تبثم تیبطق 

ایجاد بیما یر

کپس مونژ .دنتسه یچیپرام دی زا سوریو       

دارد.
برونش ح يسوريو يراميب ينوفع تي ّاّا يسب و د ار

خسارت اقتصادي قابل توجهي به ا ني صنعت دمآرد رپ   
   

های انجام شده برای ریشهکني و کنترل بیماری بس یگت

        

شت یاهروشک ر   
نیوکاسل با یوس هههها يب رد فلتخم ی ششش ششش
جهان وجود داشته و محدود كردن انتشا الت هب نآ ر ششش شششش

  

همه سنین دیده میشود اما در جوجههای جوان شدیدتر
ب و هدو ب یدایز تافلت هههههههه هبام ر یییی یآورد .راشتنا تعرس     
و تقریبا تمام پرن هلگ کی ناگد    

عفونت بسیار با تسال

مبتال میشوند .حدت سروتیپ ویروس ،نس و وض تیع
ایمنی میزبان ،و وجود عفونتهای باکتریایی رب هیوناث     
میزان تلفات اثر میگذارند ( 6 ،2و .) 18
کنترل و يپ ش تعنص مهم يراميب ود نيا زا يريگ      
طيور شامل رعا تي

موارد ايمني يز س نویسانیسکاو و يت   

به موق .تسا ريگارف و ع   

در حا لرتنك يارب رضاح ل     

بیماری نیوکاسل چهار نوع واكسن تجا  دوجو ير د درا   
واكسن زنده از پاتوتيپ غيربيمار زي ای رودهاي ،واكسن
زنده لنتوژن مانند  B1و سال وتا (دو واكسني ب هك هه هههط رو
گس فتسا هدرت ا م هد ييييييي ش نژوزم هدنز نسكاو )،دنو و       
واكسن كشته .سويههاي تخف في

ريو هتفاي تدح وس    
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یزایی واکسن دوگانه نيوکاسل...
بررسی میزان ایمن 

برونش تي

واکسن

عفوني مانند  H-120و  Ma5ن زي در جل يريگو

از بيماري موثر بودهاند ( 18 ،7و  .) 19واكسنها هک يي   
براي يپ ش يشنورب يراميب زا يريگ تتتتتتت در ما يك ا وج ن ان   
هما هقطنم رد دوجوم يسوريو )ياه( پيتورس ن

   

واكسينا يس ون باشند .ب نيزه شهاک يار ههه ههههها اي شرورپ

متداول تبديل شده ا تس

آن استفاده شد .در هر دز واکسن دوگانه موسسه رازی،
   EID50

6

Egg Infectious ( 10

( )Embryo Infectious Doseبود.

(3،5و .) 24

 نيا زا شيپ ا جوج يزاس نمي هههههههههه هه ااي Specific

 )SPF( Pathogens Freeبا واکسن دوگانه زنده سال وتا
 H-120 +ساخت موسسه را يز در ش هدش لرتنک طيار    
نتايج قابل قبول و منا يبس را در برداشته ا .تس هدف ا ني
پژوهش ار يز ابي بي ضرري و توانمندي ا رد نسکاو ني   
  

زا

واکسينا يس ون ا .تس

واکسیناسیون
جوجههای گروه Aدر  18روزگ کت نسکاو اب ی    
گانه نیوکاسل سویه سال وتا و در  12روزگی با نسکاو    
برونشیت عفونی از طریق قطره چش .دندش هنیسکاو یم   
جوجههای گ هور  Bف نس رد طق     12روزگ نسکاو ی   
دوگان لساکوین ،ه هیوس( سالو تیشنورب ) +ات فع ونی     

       

(سویه  )H-120رازی و گروه  Dواکسن مشابه واردات تتی
(ش کر تتتت  Bronhopestبا تخاس یرس هرامش      

مواد وروش کار

      

 )5039012را دریافت کردند .گروه شاهد ه چي واکسني

گروههای جوجههاي مورد آزمايش
برای بررسی بی ضرری و توانمندی واکسن دوگانه
زن توسال هد ا     +

یراجت هباشم     

 )Doseو عیا نوفع تیشنورب سوریو ر ی         10 3 EID50

به يک عملک در

جوجههاي تجاري با برر يس م سپ يمرس رايع نازي

(سویه  )H-120سا و یزار هسسوم تخ
عیا لساکوین سوریو ر

صنعتي طيور ،واکسیناسیون همزمان با دو يا نسکاو هس   
مانند واکسن توام نيوکاسل و برونش تي

عفونی سویه  ،H-120نیوکا توسال هیوس لس ا نسکاو      ،
دوگانه زنده نیوکاسل (سویه سال وتا)  +برونشیت عفونی

مورد استفاده قرار ميگيرند هنگامي موثرن يواح هك د    
      

در این پژوهش از واکسنهای ت تیشنورب هناگ ک    

      

 ،H-120تعداد هجوج هعطق دصناپ 

گوشتی یک روزه نژاد  Rossتهیه شدند .جوجهها به سه
گروه  150قطعهای تیمار ( ،B ،Aو  )Dو یک گ هور

50

درياف .درکن ت     برا زادنا ی هههه هگیر یی ی عیا ب یتنآ ر ا ید       
اختصاص ومن ،ی ن هههههه هههاااای خ ود نو

  

تفه ه  سپ  از      

واکسیناسیون ،سپس با فواصل  10روز و در هر نو تي
ده قطعه جوجه از همه گ ور ههها ا جم عععآوري ش .د

از
سسس رم

قطعهای شاهد ( )Cتقسیم شده و هر گروه در محل ج اد

نمونههای خون جدا شده و تا زمان آزما رد شی - 20 °C

گانهای قرار داده شدند .همه جوجهها ا ب و رتسب شور ه

نگه داری شد .م راو ددد اخالق ييي نگهههداري جوجهههها ا در

در شرايط يکسان مديريتي و تغد ورپ يا هي ر .دنتفاي ش   

دوره آزما فايرد لماش شي تتتتتتت كاف ييي و مناس ببب آب و

جوج هه هه اا در  24سا  ترذ درآ زا لوا تع ت دش هیذغ ه      

غذا  ، ،،ع اجيا مد دددد د تن شش ش ب هه ههنگا مم م خو نن نگ و يري

سپس يپ ش دان ( )Starterجايگ نيز آن گرديد .در نس
 14 - 16روزگ  اب ي ا  شيازف ا يژرن

ک و ا نيئتورپ شه   

ج د نايم ،هري ان (((( ( )Growerو در نس   
دان پاياني ( )Finisherبه گله داده شد.

         

 40 - 42روزگي   

واكسينا يس ون بهطور كامل رعا تي

شد.

آزمایشهای سرولوژی
ار يز ابي م زي ان آنتي با  يد وووی ور سسسها ای نیوکا و لس
برونشیت عفونی در جوجهههها اي واكسينا هب هدش نويس    
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آناليز آماري

شهااای ممانع نویسانیتولگامه زا ت     
ترتی یامزآ اب ب شششششش ش
یسازی ی
ی
 (HI) Haemagglutination Inhibitionو خنث 
مرس ) Serum Neutralization (SNط ور قب شششها ای
استاندارد انجام شد ( 8و  .) 10در آزمايش  ،HIرقتهاي
سري بر مبناي لگا متیر  )Log2( 2از رس مممها ا ته .دش هي

با انحراف معیار کم تر از  )P< 0.05( 0/ 05معنی دار در
نظر گرفته شد.
نتايج

سپس  4واحد از آنتي ژن نيوکا قر هب لس تتتتتتتها اي مرس

در آغا يسررب ز

افزوده شده و پس از  30دق قي ه به هر گوده گل زمرق لوب

ویژه ع يال م تنفسی) مشا .دشن هده

عفوني و تع نيي

) (NIبا آزمایش خنثي سا يز سرم (روش آلفا) در تخم
     

 )Log10( 10از

رقت سري اول به  5عدد تخم مرغ تل يق ح شد .هم ح مج
هر يک از رقتهاي سري دوم ويروس بودت (سروتیپ
ماساچو تس ) ،سرم جوجههاي واکسینه که ق الب به م تد
 45دق قي ه در دماي  65°Cقرار داده ش هدوزفا ،دندوب هد    
هب مرس تدم رد تعاس مين     

  

دماي آزمایشگاه قرار داده شده سپس از هر رقت م رادق
 0/2ميلي ليت کيئوتنالآ هرفح رد ر    
خاو صل

 5عدد  مخت  م غر    

به ازاء هر قطعه
ضر بي تبديل

5/ 6 ÷ 2 = 2/ 8

توانمندي واکسن دوگان سوريو هيلع هدش هيهت ه     
نيوکاسل و برونش تي

عفوني با اندازه گيري سطوح آنتي

بادي ار يز ابي شد .نمودارهای  1و  2سطح پا خس

ينميا   

القا شده تو رب و لساکوين هناگود نسکاو طس و تيشن      
عفوني در پرندگان واکسینه در مقايس سکاو اب ه نننننننها اي
تک گانه آنها و نیز واکسن مشابه تجا يم ناشن ار ير    

ب .دو

        1آورده ش تسا هد    

 24و  43روز  زا سپ و نسکاو اب نویسانیسکا ود      

گان رد ينعي ه

مرده حذف شدند .تخم مرغها تا  7روز کنترللل ش و هد
  

هر دو سري با و هبساحم ربرک شور

 NIبا کس رايع ر   

مخلوط سرم +ويروس از عيار و سوري

هبساحم صلاخ    

ش د.

2400 ÷ 426 = 5/6 Kg

پس از واکسیناسیون مشابه و به ترتیب برابر  2/2و 2/ 26

قرار داده شده و  24ساعت بعد تخم مر غغغها اي با نينج    
نتايج ث تب

 50روزگ  ي ( ( 2کيلو

عيار  HIنيوکاسل در ه هورگ ودر     Aو  Bدر هفت مود ه

 ردا روتابوکن            37 °C

مي شد .در پايان روز هف رد سوريو رايع مت

 426قطعه و ميانگ ني وزن در نس

دهن.د همالودج رد هک روط ن

تل يق ح گرد .دي  مخت مر غغغغغغغها اي تل ريو اب هدش حيق وس    
+مرس طولخم يو ر سو

ک رد يفرصم ناد ل   

گرم) ضر بي تبديل به شرح زیر محا بس ه شد:

ویروس بودت (سروتیپ ماساچو تس ) تهيه شده و از هر

شد .مخل و سوريو طو

گدنرپ ان          

 50روز  2400کیلوگرم بود که با ميانگ ني گله طي دوره

شا یمرس صخ      خنث یی یساز یی ی Neutralization Index

منظور دو سري رقت ب متیراگل يانبم ر    

17

واکسینه ،عوارض بيماري نیوکا هب( تیشنورب ای و لس     

نماید تع نيي شد.

م  غر ج ين ن راد 

همه

قطع  ه (( ( 3/4درص رد .دوب )د چيه زا کي

آخر ني رقتي از سرم يريگولج نويسانيتولگامه زا هك    

     SPFده روزه ارزیا  یارب .دش یب ا ني   

جوج هه هههههه ههههااا از لماک تمالس     

برخوردار بودند و م زي ان تلفا شيامزآ هرود يط ت    

شسته شدة  %1اضافه گرديد .عيار آنتي با سا رب يد اس   

م زي ان آنتي بادي علیه ویروس برونش تي

با روش  Students testدادهها پردازش ش .دند جیاتن   

نس

  

  

 45و  55روزگ هورگ رد ،ي      Bکه  

واکس نس رد ار هناگود ن     12روزگ هدرک تفايرد ي    
بودند عيا يمرس ر     HIب ببه ترت بي

 4/4و  2/ 92ب رد و دو

گروه  Aکه واکس نننها ای ت هدرک تفایرد ار هناگ ک     
بودت رايع د       4/4و  3/4ب نيب .دش دروآر رد هورگ ود         
نتايج اختالف معني داري مشاهده نشد .در گروه  Dکه
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یزایی واکسن دوگانه نيوکاسل...
بررسی میزان ایمن 

واکسن وارداتی دو گانه را درياف ففت ک رايع دندوب هدر    
رد يمرس     45 ، 35و  55روزگی   ب رت ه تي ببببب

 4 ،3/3و 3

بود.

دوگانه را دريافت کرده بودند به ترت بي

 5/2و  5/8ب .دو

د ينعم فالتخا ا ير

    

در ا زين دروم ني هورگ ود نيب

در گروه  Aکه واکس نننها اي ت و تيشنورب هناگ ک
نيوکاسل را دریافت ک يگنايم دندوب هدر ن يمرس رایع      
برونش تي

برونش يهورگ رد تبون ود نيا رد تي

عفوني در هفته دوم پس از واکسیناسیون برابر

 5و مشابه با هورگ      Bب لودج( دو     .)2در گ هور  Aدر
سنین  45و  55روزگي جوجهها ا NI ،ب بيترت ه   

 4/ 15و

 6/5برآورد شد .ميانگ ني عیار آنتی با سوریو هیلع ید   

و هک ا نسک             
      

مشاهده نشد .در گ ور ههه  Dشا  رد يمرس صخ ر ياهزو    
ف  قو ب بيترت ه       

 5/2 ،4/2و  6/2ارزیا جياتن .دش یب       

آزمايشهای سرمي بيا ود نسكاو يدنمناوت رگن

هناگ     

نيوکاسل (سویه سال وتا)  +برونش هیوس( ينوفع تي     H-

 )120موسس پ داجيا رد یزار ه ا يتنآ خس

رد يداب       

جوجهها ا تس .

نمودار  :1عیار آنتي بادي  HIعلیه ویروس نیوکاسل در گروههای واکسینه شده و گروه شاهد در  45 ، 35و  55روزگی سن جوجه

نمودار  :2میزان شاخص سرمی ( )NIعلیه ویروس برونشیت در گروههای واکسینه شده و گروه شاهد در  45 ، 35و  55روزگی سن جوجه
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بحث و نتیجهگیری
يپ ش و يريگ
برونش تي

راميب لرتنك يييييييييهاااي بسيا يرسم ر     

عفوني و نيوکاسل با  زا هدافتسا  و رب و نسکا    

اساس تحر كي

و تقو تي

يس ستم دفاعي انجام م .دوش ي

یشود پرندگان در
براي دستيابي به بازده بيشتر ،توصیه م 
کمتر ني

نس واکس نوش هنی دد ددد ( 4و  .) 28سالللها هک تس   

م  ندوب رثو و سکاو يررض يب  ننننننننننننننهاااي نيوکا و لس
برونش تي

عفوني ثابت شده اس .ت در حا یارب رضاح ل    

توليد واکسن نیوکاسل از يوس هههها اي لنت نام نژو ند    ،B1
یزا مانند     I-2ا ش يم هدافتس وووووو ود.
و اتوسال رامیب ریغ ی ییییی 
سويههاي تخف في

عف ينو

حدت يافته ويروس برونش تي

مانند  H-120و  Ma5ن زي در جلوگيري از بيما رثوم ير   
بودهاند ( 18 ،7و  .) 19مصرف واكس نننها اي زن عتم هد دد دددد
به علت در برداشتن ه يز نههاي اقتصا رپ ،دايز يد و شر    
دهن رويط ناگد      را ب هه ه ا  زا هدافتس و سكا ننننن ه ااي دو ويا   
چندگان من بيغرت ه و  هد اس تتتتتتتتت  .ح ان شنت فذ ش  ي از       
واکسیناسیون مکرر ،کاهش رخ و گرم داد

،هلگ ريم     
   

صرف وقت و ه يز نه کمت روآ نايز لماوع فذح و ،ر

ديگر از مزایای این واكسنها هستتند کههه ب ور ه شششها اي
مختلف ت زيوج  دنوش يم هدافتسا و (((( (((((  1،2،13،18،19و
 .)72از دهه  1950توانمن و لساکوين ماوت نسکاو يد   
برونش تي

عفوني در مقايسه با واکسنهاي تک گانه ا ني

دو ويروس مورد مطالعه قرار گرفته ا .تس گزارش ش هد
ا تس

مخلوط کردن واکسنها اي نيوکا تيشنورب و لس   

عفوني با هم و تجو زي آن ،سطح ايمني پا نيي تري نس تب
به واکسنهاي توام که بصورت تجاري سا ش هتخ دد دددهانددد
القا مي کند .بنابرا ني توصيه شده واکسنهاي ت هناگ ک   
با يکديگر مخلوط و استفاده نش  دنو ( (  23و  .) 26چنان هچ
واكسينا يس ون به طور م هناگ كت نسكاو ره اب و ازج

     

انجا دوش ما متح ا كنيا ل هههههههه ه ه اوتن مادك ر ن حم دن اتظف         
مطلوب در زما  ار بسانم ن ا د دوجو دنيامن لامع ارد     .

مخل كوين هناگ كت نسكاو ود ندومن طو ا و لس          
برونش تي

بدون در نظر گرفتن عيار و وري سسس ها حيقلت و    

آن به جوجه ،ببس

  

بروز انترف ود نيب ضراعت اي سنار

ويروس ميشود (  21 ، 15 ، 14و  .) 22تهاجم به ولس لللها اي
    

ا  يپ تتلياگتسد ل اودب رد نايکام يسفنت ه ور مه و دو     

چن ني تکثير هر دو ويروس در يس تو سالپ م سلول و يا رد 
     د نيا نيب ضراعت هوقلاب ليال           

تخ  م م د نينج غر ا ،ر

ويروسها ا هس نت ددد .در نت  رب هوالع هجي ا ينميا هك ني       
موثري به وجود نمي آيد در برابر چالش با ويروس حاد
مقاومت منا يبس در پرندگان د دش دهاوخن هدي     ( .)6از
طرف ديگر نشان داده شده ا تس كه تعارض دو ويروس
بستگي به عيا وريو ر سسسسسها ا دارد و

نيوکاسل و برونش تي

گاه مطلوب نبودن عيار به طور اشتباه به تعا ود نيب ضر   
ويروس نس  دوش يم هداد تب ((( (((( 9و  .) 11در ا هعلاطم ني   
پا خس سرمي ب هورگ ود ني     Aو  Bمشا كي .دوب هب سس س سسسساني
عيار آنتي بادي گروه  Bکه با واکس هنیسکاو هناگود ن    
شده بودند با هورگ      Aنشا هد يم ن د هک 

چيه هنوگ

     

تعارض اپ نيب ي س خخخخخخخ ها سوريو ود ربارب رد ينميا ي       
برونش و تي

لساکوين يور

 هدادن ا فتسا .تس ا هد از           

واکسنهاي دوگانه يک انتخاب قاب اريز تسا ماود ل    
تعارض ويرو يس در گلههاي واکسينه شده مشاهده نمي
شود.
مشکل شناخته شده در م سکاو درو نننننها اي زن ود هد
گانه تاثير متقابل اجزاء آنتي ژن ک هدوب سوريو ود ي ه    
ممکن ا تس

ببس

کاهش توانمندي يک يا ءازجا همه    

واکسن شود .تفاوت در نوع يوس هههها اي و وري سسسها ا ن زي
مم نك ا تس روي نتايج ايمن سا دياب و دراذگب رثا يز     
يوس هه هه ااي واکس زد ،تدح هب هجوت اب ن

و بولطم           

قدرت ايمنيزا  دنوش باختنا يي ((( (((( 6و  .) 24بنا نيارب در
فرآين و ديلوت د ا سک ننننننننهاااي توا زا يريگ هرهب اب م         
فرمو بسانم نويسال د و

ززززز ه ااي مع يو ره ني ر  ،سو از
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   جزء واکسن (ايمنيزا يي و عيار ويروس) حفظ دهاوخ
 نتايج ا ني تح يق ق نشان مي دهد واکسن دوگانه زنده.شد
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Abstract: Newcastle and infectious bronchitis are causes severe economic losses in poultry
industry. Control of these two important poultry disease is based on biosecurity procedures
and vaccination. The objective of this study was to evaluate potency of live combine
Newcastle (La-Sota) + infectious bronchitis (H-120) vaccine in commercial broilers, in
compare with their monovalent vaccine. Five hundred commercial broiler chickens were
divided into four groups including three 150 bird treatment groups and one 50 bird (control)
group. Chickens in group A were vaccinated with each of Newcastle La-Sota and infectious
bronchitis H-120 vaccine, group B was received live combine Newcastle (La-Sota) +
infectious bronchitis (H-120) Razi vaccine. Chickens in group D were vaccinated with the
commercial combine vaccine. Antibody titers against Newcastle and infectious bronchitis
viruses were evaluated by haemagglutination inhibition (HI) and serum neutralization (SN)
assay, respectively on collected sera at defined times. Chickens in groups A and B had
sufficiently specific antibody levels against both viruses. There were no significant differences
between body weight and feed consumption between treatment and control groups. Razi
Newcastle (LaSota) + Infectious bronchitis (H-120) live combine vaccine induces high levels
of specific antibody against both viruses by one-time administration.
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